Uchwała XIII/95/ 2004
Rady Miasta Radziejów
z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty
targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego
na terenie Miasta Radziejów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; ze zmianami), art. 15 i 19 pkt 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84;
ze zmianami)

uchwala się co następuje:
§ 1.
Ustala się następujące zasady pobierania opłaty targowej od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej
dokonujących sprzedaży na terenie Miasta Radziejów:
1) pobór opłaty targowej dokonywany będzie przez inkasenta;
2) na inkasenta wyznacza się Radziejowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
spółka z o.o. w Radziejowie ul. Sportowa 1;
3) inkasent zobowiązany jest wydać stosowne pokwitowanie uiszczenia opłaty
targowej na podstawie druku ścisłego zarachowania.
Dystrybucją druków zajmować się będzie Urząd Miasta w Radziejowie;
4) opłata targowa stanowi dochód budżetu Gminy Miasta Radziejów i podlegać
będzie odprowadzeniu w całości dwa razy w miesiącu w okresach:
- od 1 do 15 dnia każdego miesiąca
- od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Przyjmuje się termin rozliczenia pobranej opłaty do trzech dni od zakończenia
wskazanych wyżej okresów;
5) inkasent otrzyma z tytułu poboru opłaty targowej wynagrodzenie w wysokości
10 % pobranych opłat (kwota brutto);
6) stawka dzienna pobieranej opłaty targowej uchwalana jest corocznie przez Radę
Miasta Radziejów na dany rok podatkowy;
7) zwalnia się z opłaty targowej podmioty prowadzące handel, o którym mowa w § 2
pkt 3 lit. c – h.

§ 2.
1) Na terenie Miasta Radziejów wprowadza się zakaz handlu okrężnego.
2) Przez handel okrężny należy rozumieć handel obwoźny i obnośny
w szczególności prowadzony bezpośrednio ze środków transportu, z urządzeń
przenośnych oraz z ręki.
3) Zakaz nie dotyczy :
a) targowiska przy ulicy Brzeskiej;
b) placu przy Miejskim i Powiatowym Domu Kultury ;
c) handlu kwiatami;
d) handlu balonami;
e) handlu prowadzonego na imprezach okolicznościowych w szczególności takich
jak: jarmarki, festyny, kiermasze;
f) handlu zniczami i kwiatami przy cmentarzu;
g) handlu sadzonkami przy ogródkach działkowych
h) handlu przed sklepami, towarami sprzedawanymi przez przedsiębiorcę
w danym sklepie, zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności
gospodarczej.
4) Na prowadzenie handlu, o którym mowa w pkt 3 lit. „e” wymagana jest zgoda
Burmistrza Miasta.
5) Na prowadzenie handlu, o którym mowa w pkt 3 lit. „h” wymagana jest zgoda
właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być prowadzony handel.
§ 3.
1) Traci moc Uchwała Nr IV/48/92 Rady Miejskiej w Radziejowie z dnia 4 września
1992 roku w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta
i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2) Traci moc Uchwała Nr VII/51/99 Rady Miejskiej w Radziejowie z dnia 30
września 1999 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/92 Rady Miejskiej w
Radziejowie z dnia 4 września 1992 roku.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/95/2004
Rady Miasta Radziejów
z dnia 29 czerwca 2004 roku

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych Rada Miasta Radziejów ustaliła zasady poboru opłaty targowej pobieranej
od osób handlujących na trenie Miasta Radziejów.
Zainkasowana opłata stanowić będzie źródło dodatkowego dochodu budżetowego.

